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VILNIAUS MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ 

PIEŠINIŲ KONKURSO „AŠ SAUGUS VANDENYJE“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Vilniaus miesto mokinių piešinių konkurso „Aš saugus vandenyje“ (toliau – konkurso) 

nuostatai, reglamentuoja konkurso tikslus, reikalavimus dalyviams, organizavimo, darbų įforminimo, 

vertinimo tvarką, reikalavimus darbams ir apdovanojimus.  

II. TIKSLAS IR UŽDAVINAI 

2. Tikslas: piešimo pagalba formuoti ir skleisti savisaugos įgūdžių sampratą prie vandens telkinių 

ir vandenyje. 

Uždaviniai: 

 formuoti saugaus elgesio įpročius; 

 ugdyti atsakomybę už save ir kitus. 

III. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS 

 3.1. Konkurso dalyviai Vilniaus miesto priešmokyklinio ugdymo, 1–4 klasių, 5–8, 9-12 klasių 

mokiniai. 

 3.2. Konkursui teikiami autentiški ir originalūs mokinių darbai. 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 4.1. Konkursas – organizuojamas 2023 m. kovo 1 d., kovo 31 d.. 

 4.2. Darbai negali būti nukopijuoti iš interneto. 

4.3 Vienas dalyvis arba mokinių grupė gali pristatyti ne daugiau kaip vieną darbą.  

4.4. Darbai siunčiami iki kovo 31 dienos imtinai el. paštu vaidutedir@gmail.com telefono numeris 

pasiteiravimui +370 68012292. 

4.5. Konkurso organizatorius ir koordinatorius – Vilniaus saugaus miesto centro civilinės saugos ir 

aplinkos srities metodininkė. 
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V. DARBŲ ĮFORMINIMO TVARKA 

5.1. Konkursui pateikiamos piešinių nuotraukos (kokybiškos, ryškios) JPG formatu arba 

skenuotos kopijos. 

5.2. Piešiniuose konkursui gali būti pavaizduota saugi aplinka, saugus elgesys prie vandens 

telkinių (jūra, upė, ežeras, baseinas, vonia ir kt.) ir vandenyje, gebėjimas atpažinti ir vertinti pavojus 

kurie gali nutikti žaidžiant prie vandens ar vandenyje.  

5.3. Piešinys gali būti atliekamas įvairia technika: akvarele, pieštukais, guašu, kreidutėmis, 

aliejiniais dažais ir kt.  Piešiniai turi būti išbaigti ir vizualiai estetiški. 

5.4. Siunčiant piešinius turi būti nurodyta informacija:  

Vaiko (-ų) vardas, pavardės pirma raidė 

Pedagogo (-ų) vardas, pavardė 

Darbo pavadinimas 

Mokyklos pavadinimas  

Pedagogo kontaktai: elektroninio pašto adresas, telefono numeris 

 

VI. KONKURSO VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

6.1 Organizatoriaus sudaryta vertinimo komisija atrinks geriausius piešinius, kurių autoriai bus 

apdovanoti diplomais. Mokytojams, kurių mokiniai taps lauretais, bus įteikti padėkos raštai.  

6.2. Konkurso rezultatai bus skelbiami interneto tinklalapyje www.vismc.lt . 

VII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA 

7.1. Konkurso organizatorius turi teisę dalyvių ir nugalėtojų asmens duomenis (vardą, pavardės 

pirmą raidę, mokyklą) skelbti viešai. 

7.2. Konkurso organizatorius pasilieka teisę veiklos dalyvių darbus publikuoti Vilniaus saugaus 

miesto centro internetiniame puslapyje www.vismc.lt.  

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

8.1. Visi piešiniai pasibaigus konkursui lieka organizatoriui. 

8.2. Autorių sutikimas su šiomis sąlygomis laikomas darbo pateikimas konkurse. 

8.3. Visi konkurso dalyvių piešiniai bus pristatomi Vilniaus saugaus miesto centro internetiniame 

puslapyje www.vismc.lt iki balandžio 10 d.. 

 

PARENGĖ: 

Civilinės saugos ir aplinkos srities metodininkė     
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